
De klassieke introïtus van deze zondag zingt: ‘Volk van Sion, zie, de Heer is op 

komst om de volken te redden; en wanneer zijn stem vol heerlijkheid zal weerklinken 

in uw oren, zal uw hart met blijdschap worden vervuld’. Hij komt, dat is de belofte van 

Advent. Twee indrukwekkende figuren markeren het begin van het kerkelijk jaar , 

Johanns de Doper met het paars van de inkeer en omkeer en Maria met het wit van 

de ontvankelijkheid en de maagdelijkheid. De eerste adventszondag sluit de teksten 

over oordeel en eindtijd af, de tweede t/m de vierde zijn voor de Doper en de Maagd. 

In de geboorteverhalen van de Hebreeuwse Bijbel is een constante aan te wijzen. 

Nogal eens is dat een niet meer verwachte geboorte of –in de taal van de Schrift-  

een geboorte uit een onvruchtbare of gesloten schoot. Izaäk, Simson, Samuël.              

Die lijn wordt voortgezet en afgesloten met de geboorte van Johannes. Ook legt 

Lucas in een mooie constructie verbanden tussen Johannes en Jezus, hun leven 

loopt vanaf het begin parallel, geboorte, besnijdenis, naamgeving. Daarna gaan ze 

uiteen. Wat blijft is dat Johannes aan Jezus voorafgaat, tot hun gewelddadige dood 

aan toe.  

Aan het begin van het optreden van Johannes vermeldt Lucas uitvoerig de politieke 

en religieuze machthebbers van die tijd. Dat doet hij niet om ‘historisch’ over te 

komen, dat doet hij om aan te geven dat wat volgt niet alleen van lokale betekenis is, 

maar wereldwijd, tot aan de uiteinden der aarde.  

Als Zacharias de aankondiging van de geboorte van een zoon hoort in de tempel,  

dan wordt hij met stomheid geslagen. Eerst bij de besnijdenis en de naamgeving  

kan hij weer spreken, hij looft God, wordt vervuld met de Geest en zingt zijn lofzang, 

daarin wordt tot Johannes gezegd: ‘Jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van              

de Allerhoogste, want voor de Heer zal je uitgaan om de weg voor hem gereed te 

maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van            

hun zonden’. Dat is –zacht gezegd- een zwaarbeladen opdracht, daarin resoneren 

meerdere teksten, o.a. uit Exodus, Maleachi en (de Tweede) Jesaja, de laatste door 

Lucas zelf aangehaald. 

Ex. 23:20 staat in het z.g. bondsboek van Exodus, de hoofdstukken 22 – 24 waarin 

een uitwerking staat van de 10 Woorden. We horen in vs. 20: ‘Ik stuur een engel voor 

jullie uit om je op je tocht te beschermen en je naar de  plaats te brengen die ik voor 

jullie bestemd heb’. In Mal. 3:1 horen we: ‘Let op, ik zal mijn bode zenden, hij zal de 

weg voor mij effenen’. Engel en bode zijn in het Hebreeuws éénzelfde woord.  

In Jesaja 40 weerklinkt de tijd van de ballingschap. Veel ballingen pasten zich aan, 

een minderheid herlas oude teksten, voor zover gered uit het vuur, zij lazen de 

profeten, zij hoorden bij Jesaja over een kind waarop de Geest van de Heer rust, 

over een volk dat in duisternis gaat, over inkeer en omkeer. Zij hoorden de Stem              

van een roepende: Bereidt in de woestijn ZIJN weg, dat is verwachting: Uittocht als 

uittocht opnieuw, als bevrijding uit de godenwereld van Babel, uittocht als schepping 

van een nieuw begin op de adem van ZIJN Woord dat door de tijd heen klinkt, 

gesproken in oude en nieuwe beelden, hardop gezongen of gefluisterd, één Stem              

te midden van de vele stemmen die er zijn, woorden van leven en waarheid te 

midden van de vele leugens die altijd de boventoon lijken te voeren. 



Die tekst van Jesaja wordt hernomen als een opdracht voor Johannes: ‘Maak de  

weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden’. Dat mogen we verstaan als gericht 

tegen de religie van Babel. Daar werden naar de hooggelegen tempels grote en 

brede straten aangelegd met opstaande muren die steeds hoger werden naarmate 

de straat dichter bij de tempel kwam. Het effect daarvan was dat naar de goden 

steeds meer werd opgezien en de mensen zich steeds kleiner gingen voelen.  

Bij Lucas gaat het om het omgekeerde, in de woestijn moet een rechte weg komen 

waarlangs de ballingen kunnen terugkeren naar hun eigen land, naar hun eigen 

traditie met een God die niet groot wil zijn door mensen klein te maken, die enkel 

Stem is die mensen tot hun be-stem-ming wil brengen, die hen opricht en ruimte 

biedt, die hen scheppend nabij wil zijn. 

In de aankondiging aan Zacharias zegt de bode over de komende zoon o.a.:                      

‘Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders   

met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen,                

zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer’. Dat is herkenbaar in het begin en             

het einde van het boek Maleachi, dat einde is ook het slot van de Hebreeuwse bijbel 

in de volgorde zoals wij die kennen. 

De bode van Maleachi kondigt een zuivering aan, een grote schoonmaak in 

Jeruzalem. Te beginnen bij de priesterkaste die verantwoordelijk was voor de                   

gang van zaken in de tempel. Naast religieus centrum en offerplaats was daar                  

ook de nationale bank gevestigd, waar handel werd gedreven en belastingen werden 

geïnd. Dat gebeurde –zacht gezegd – niet altijd op correcte en rechtvaardige wijze. 

Maleachi zegt dat de Eeuwige zich daardoor persoonlijk beroofd voelt, omdat Hij zich 

allereerst vereenzelvigd met de weduwe en de wees, met de arme en de zwakke die 

het meeste te lijden hadden van de feitelijke gang van zaken in de tempel. 

Johannes heeft ooit afstand genomen van zijn oorsprong en afkomst, het priesterlijk 

milieu, gericht op de tempel. Hij heeft ooit gekozen voor de woestijn, weg van de 

politieke en religieuze machten van Jeruzalem. Wij mogen vermoeden dat  Lucas 

ons er indirect op wijst dat Johannes de kritiek van Maleachi overneemt voor zijn tijd. 

En dat hij zich geroepen weet door de geest en de kracht van Elia. 

Op een gegeven moment voltrekt zich opnieuw een verandering bij Johannes,           

vanuit de stilte weet hij zich aangesproken om zelf zijn stem te verheffen. Hij gaat 

naar de rand van de woestijn, naar de Jordaan, dé rivier in het verhaal van de 

uittocht en daarmee ook dat van Mozes. Zo zien we hoe Johannes onlosmakelijk 

verbonden wordt met Mozes en Elia, met het Onderricht en de Profeten, het hart                

en de bloedsomloop van de Hebreeuwse Bijbel.  

In het schitterende evangelie van de gedaanteverandering, gelezen op de tweede 

zondag van de 40-dagen-tijd, zijn zij het die verschijnen als de vertegenwoordigers 

van Israëls traditie en zij zijn het die in het lege graf de vrouwen die met stomheid   

geslagen, zijn op het spoor zetten van de opgewekte en verrezen Heer. In Lucas 7 

zegt Jezus over Johannes: ‘Hij is een profeet en meer dan een profeet, op aarde is 

niemand groter dan hij, in het koninkrijk is echter de kleinste nog groter dan hij’. 



Johannes en Jezus worden vaak als elkaar tegenbeeld getekend, Johannes als                 

een onheils- en boeteprofeet, Jezus echter  verkondigt vergeving en genade.                          

Op die manier wordt een veel te grove tegenstelling gecreëerd. Johannes weet                  

van het opnieuw leren gaan op de rechte weg, ook in dat opzicht staat hij in de lijn 

van Israël’s profeten.  

Johannes krijgt bij Lucas twee keer de toevoeging ‘de doper’. In Lucas 3 zegt 

Johannes dat hij doopt met water en dat de mensen komen om zich te laten dopen, 

er echter nergens dat hij ook daadwerkelijk doopt, het lijkt bij Lucas toch vooral te 

gaan om  wat hij zegt, dat staat echter voor volgende week op het rooster.  

In de westerse traditie is ‘de doper’ de vaste toevoeging bij Johannes. In de                       

O.O. traditie is dat anders. Daar heet hij Johannes de Voorloper daar wordt in de 

eerste plaats zijn positie tot Jezus van Nazaret benoemd. Daar zijn argumenten voor. 

Tot degenen die hem vragen of hij de messias is, antwoord hij ontkennend en zegt 

dat na hem iemand komt die groter is dan hij. 

Bij de ontmoeting van Elisabeth en Maria springt Johannes op in de schoot van zijn 

moeder als eerbetoon aan het kind in de schoot van Maria. Het  woord dat voor 

‘opspringen’ gebruikt wordt, is hetzelfde als het woord ‘dansen’ dat voor David 

gebruikt wordt als hij gaat achter de ark. Dat tekent hun verhouding tot elkaar. 

En die van Johannes en de kerk? Willem Barnard zegt; de kerk is noch de keel noch 

de vinger van Johannes, haar woorden zijn te burgerlijk, te aangepast. Hij zegt ook, 

dat is minder erg dan dat zij meent met messiaanse volmacht profetisch over hemel 

en aarde en de mens te spreken. Dat loopt altijd uit op vervreemding tussen kerk en 

wereld, op miskenning van wat waarachtig menselijk is, dat wij een merkwaardige 

mengeling zijn van goed en minder goed, op afwijzing en hovaardij, in het ergste 

geval pogroms. 

De kerk mag de holle hand zijn waarmee het doopwater wordt geschept en zij dient 

daar onderricht, catechese bij te geven. De doop als heilig ritueel met water dat staat 

voor de afwassing van de zonden, als erkenning van de onschendbare eigenheid 

van de dopeling en als uitnodiging tot toewending naar nieuw leven. In de doop wordt 

de nieuwe mens welkom geheten en genodigd in de kring van allen die weten van 

advent, van toekomst als belofte van de Komende, van Hem op wie toen hij zelf 

gedoopt werd en in gebed was, een duif neerdaalde en die een stem hoorde:                         

‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde’. 

 

Bij Exodus 23:20-22, Maleachi 3:1;22-24,  Lucas 3:1-6;15,16;17-22 

Zondag 5 december 2021, Pelgrimskerk  Buitenveldert. 


